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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ 2016-2021 m. strateginio  plano tikslai:  

1. ugdymo kokybės užtikrinimas ir neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumo plėtra; 

2. vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas ir patrauklaus klubo įvaizdžio kūrimas. 

2019-2020 mokslo metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į klubo strateginiame plane keliamus 

tikslus ir uždavinius bei priemones, numatytas šiems tikslams pasiekti.  

     Įgyvendinant strateginį tikslą Ugdymo kokybės užtikrinimas ir neformaliojo ugdymo paslaugų 

prieinamumo plėtra 2020 metais buvo siekiama, kad klubo programos atitiktų neformaliojo vaikų 

švietimo programoms keliamus reikalavimus. Klube įgyvendintos 29 vaikams ir jaunimui skirtos NVŠ 

programos iš jų 24 akredituotos. Įgyvendinant šias programas pagal ugdymo planą sukomplektuota 60  

ugdytinių grupių ir pogrupių.  Siekiant veiklos plėtros ir jos įvairovės sėkmingai įgyvendintos 3 

tarptautinių savanorių programos (vokiečių kalba, teatras + anglų kalba, kinas + anglų kalba) bei dvi 

neformaliojo švietimo programos suaugusiems (joga, kalanetika). 2020 metais klube dirbo 30 pedagogų, 

9 vietiniai ir 2 tarptautiniai savanoriai, praktiką klube atliko 4 studentai (2 Vilniaus kolegijos Menų ir 

kūrybinių technologijų fakulteto studentai ir  2 socialinių mokslų studentai iš  Richemont instituto 

Prancūzijoje). 2019-2020 m. m. bendras klubo ugdytinių skaičius 929, iš jų unikalių -773; atviros erdvės 

lankytojų skaičius – 37, įgyvendintų sveikatingumo programų suaugusiems dalyvių skaičius - 45: 2020 

metų pabaigoje klubą lankė 658  vaikai ir jaunimas iki 29 m.  11 klubo darbuotojų kėlė kvalifikaciją 

kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, pravestos 6 atviros pamokos, kuriose pedagogai turėjo 

galimybę pasidalinti gerąja patirtimi. Siekiant ugdymo kokybės užtikrinimo vyko ugdymo proceso 

stebėsena, stebėti užsiėmimai buvo aptariami su pedagogais neformalių ugdymo metodų taikymo 

aspektu. Kadangi karantino metu ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu, daug dėmesio buvo skirta 

nuotolinio darbo aptarimui bei pedagogų konsultacijoms dėl nuotolinių užsiėmimų organizavimo. Klube 

organizuoti mokymai stovyklų vadovams ir pedagogams „Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka 

ir dokumentai“ (birželio mėn. 11d.).  

         Parengtos dvi stovyklų programos – vaikų žiemos savaitgalio stovykla „UP“ ir vasaros poilsio 

stovykla „Miške, kieme, keliaujant“, kurioje dalyvavo 105 vaikai. Parengta kūrybinė edukacinė 

programa buvo pateikta Neformaliojo vaikų švietimo projekto konkursui (nefinansuota).  

         Kitos klubo neformaliojo ugdymo veiklos: 2019-2020 mokslo metais buvo organizuotos 2 dailės, 

3 keramikos, 2 rankdarbių parodos, 4 edukacinės ir 2 pramoginės išvykos, 1 gimnastikos ir 1 breiko 

varžybos. Kiti planuoti renginiai neįvyko dėl karantino. Dalyvavimas kitose neformaliojo ugdymo 

veiklose už klubo ribų: dziudo varžybos (7), karatė varžybos (2),  Respublikinis šokių konkursas (1), 

dainininkų festivalis-konkursas (1), Kalėdinis renginys senjorams (1). Karantino laikotarpiu ugdytiniai 

renginiuose nedalyvavo. Klubo atviroje vaikų ir jaunimo erdvėje 2-3 kartus per savaitę (iš viso per 

mokslo metus - 53) vyko įvairaus pobūdžio veiklos klubo ugdytiniams (dirbtuvėlės, žaidimų valandėlės, 

filmų peržiūros ir aptarimai ir kt.).   

         2020 m. siekiant pagerinti klubo edukacines ir darbo aplinkas persirengimo kambariuose įrengta 

reguliuojama oro vėdinimo ir šildymo sistema, funkcionaliai ir estetiškai pagerintos keturios edukacinės 

erdvės (didžioji užsiėmimų salė, kalbų užsiėmimų kambarys, atviros jaunimo erdvės „Laisvas plotas“ 
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patalpa, rūbinės), pakeista dalis biuro ir fojė baldų, įsigyta naujos kompiuterinės ir organizacinės 

technikos. įsigytos daiktadėžės-pufai dailės studijai, sutvarkytos klubo lauko erdvės (gėlynai, lauko 

gėlinės, nuolat prižiūrima mažoji bibliotekėlė). 2020 m. Klubo materialinei bazei atnaujinti  panaudota 

12224,81 EUR Iš jų: 9140,42 EUR biudžeto lėšų ir 3084,39 EUR lėšų už papildomąjį ugdymą.  

Vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas ir patrauklaus klubo įvaizdžio kūrimas 

      Įgyvendinant šį strateginį tikslą 2020 metais Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ glaudžiai 

bendradarbiavo su Šnipiškių seniūnija, VšĮ „Socialinis veiksmas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, 

Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija, Vilniaus Senvagės gimnazija, atviru jaunimo centru „Žalianamis“, 

Žirmūnų  vaikų ir  jaunimo klubu, bendravo su kitais socialiniais partneriais. Klubo veikla, vykdomos 

programos ir savanoriško darbo galimybės pristatytos Vilniaus sporto festivalyje Vytauto Didžiojo 

gimnazijoje VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ mugėje, miesto ugdymo įstaigose. Deja, dėl karantino dalis veiklų 

sustojo, neįvyko ir nemaža dalis planuotų bei jau tradiciniais tapusių klubo renginių. Nepavyko 

įgyvendinti šių nusimatytų priemonių klubo pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų bendruomeniškumo 

stiprinimui 2020 metais: 2020 vasario 28 d. klubo bendruomenei skirto renginio Kameriniame teatre 

„Šnipiškių gatvė“ , kuris nors ir visiškai parengtas buvo atšauktas tą pačią renginio dieną (2020-02-28 ) 

dėl padidėjusios Covid -19 grėsmės ir renginio dalyvių saugumo bei gegužės mėn. numatyto tradicinio 

ataskaitinio metų renginio klubo bendruomenei Mokytojų namų kiemelyje (Vasaros terasoje). Renginys 

neįvyko dėl LR vyriausybės įvestų karantino priemonių  Covid -19 pandemijos metu.  

     Karantino metu klubo veiklos ir ugdytinių pasiekimai buvo viešinami virtualiuoju būdu, pristatyti 

vaikų ir jaunimo klubų asociacijos organizuotame virtualiame festivalyje „Mes – Vilniaus vaikai“, 

sukurtas šiuolaikinio šokio studijos reklaminis vaizdo klipas.  Klubo bendruomenei aktuali informacija 

buvo siunčiama naujienlaiškiais (5), informacija apie klubo veiklą buvo pateikiama klubo internetinėje 

svetainėje www.satrijosklubas.lt,  viešinama klubo feisbuko paskyroje, instagrame, jutube platformoje. 

Sklaida apie klube vykdomą veiklą vyko Vilniaus savivaldybės Jaunimo informacijos centro 

internetiniais kanalais. Taip pat reklama apie klubo vykdomas neformaliojo ugdymo programas  buvo 

talpinama www.asfaltovaikai.lt ir www.vaikubureliai.lt  

 

 

 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

 

1.1. Kreiptis į 

JTBA dėl  

Europos 

solidarumo 

korpuso Kokybės 

ženklo 

atnaujinimo.  

 

JTBA pateikta 

paraiška dėl 

Kokybės ženklo 

atnaujinimo. 

 

Iki 2020 m. gruodžio 31 

d. atnaujintas Kokybės 

ženklo paraiškos 

galiojimas.   

 

 

Pratęstas JTBA Europos 

solidarumo korpuso Kokybės 

ženklo 2019-1LT02-ESC52-

006377 galiojimas savanoriškai 

Priimančios organizacijos (PO) 

veiklai 2 ilgalaikiams 

savanoriams.  2020 metais klube 

dirbo 4 tarptautiniai savanoriai 

(2 savanoriai dirbo iki birželio 

1d., šiuo metu (nuo 2020 m. 

rugsėjo 1d.)  dirba dar 2 

http://www.satrijosklubas.lt/
http://www.asfaltovaikai.lt/
http://www.vaikubureliai.lt/
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savanoriai, kurie darbuosis klube 

iki 2021 m. birželio 1d.  

 

1.2. Plėsti ir 

stiprinti 

bendradarbiavimo 

tinklą  

 

Išplėstas ir 

sustiprintas 

bendradarbiavimo 

tinklas su 

Vilniaus miesto 

ugdymo 

įstaigomis, 

socialiniais 

partneriais, 

kitomis 

organizacijomis. 

 

Įgyvendintas tęstinis 

projektas - ketvirtasis 

kūrybinių darbų 

konkursas „Kodėl aš 

myliu Vilnių? 2020“.  

Į projektą Kūrybinių 

darbų konkursas „Kodėl 

aš myliu Vilnių? 2020“ 

įtraukta ne mažiau kaip 

30 Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigų. 

Dalyvauta trijuose 

socialinių partnerių 

organizuotuose 

renginiuose/projektuose

.  

 

2020 m. sausio – vasario mėn. 

klubas įgyvendino tęstinį 

projektą ketvirtąjį vaikų ir 

jaunimo kūrybinių darbų 

konkursą „Kodėl aš myliu 

Vilnių? 2020“. Į šį projektą buvo 

įtrauktos 49 Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigos. Konkurso 

diplomantų ir nominantų darbų 

paroda viešai pristatyta Vilniaus 

miesto bendruomenei Užupio 

meno inkubatoriaus Kalno 

galerijoje. Renginio globėjas – 

Vilniaus miesto savivaldybė.  

Dalyvavimas soc. partnerių 

projektuose:  

1. 2020 m. Šatrijos klubas kaip 

partneris dalyvavo rengiant ir 

įgyvendinant LVJC projektą 

„Sveikas kaip ridikas“, kurį 

finansavo Sporto rėmimo 

fondas. Rugsėjo mėn. 18 d. 

vykusiame šio projekto 

nacionaliniame vaikų žygyje 

dalyvavo  komandos iš Lietuvos  

ugdymo įstaigų. Žygio stotelėse 

sveikatingumo veiklas vedė 

klubo vadovai ir savanoriai. 

2. Klubas kaip partneris 

dalyvavo Šv.Kristoforo 

progimnazijos vaikų vasaros 

poilsio stovykloje, kurioje klubo 

pedagogai vykdė edukacines 

veiklas. Planuotos ir klubo 

parengtos veiklos Šv. Kristoforo 

progimnazijos Menų dienai 

(kovo 4 d.)  neįvyko dėl 

karantino.  

3. 2020 m. lapkričio - gruodžio 

mėnesiais klubas kartu su 

Šnipiškių seniūnija organizavo 

virtualų renginį mikrorajono 

bendruomenei „Šnipiškių 

kalėdos“, kurio metu įžiebta 

Kalėdų eglė ir pagal parengtą 

scenarijų nufilmuotas renginio 

videoklipas. Videoklipas 

paviešintas klubo ir seniūnijos 

soc. tinkluose.   
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1.3. Stiprinti 

Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo 

„Šatrija“ 

bendruomenės 

ryšius. Numatyti 

priemones klubo 

pedagogų, 

ugdytinių ir jų 

tėvų 

bendruomenišku

mo stiprinimui 

2020 metais. 

 

Numatytos ir 

įgyvendintos 

priemonės klubo 

pedagogų, 

ugdytinių, jų tėvų 

bendruomenišku-

mo stiprinimui 

2020 metais. 

 

Įgyvendinti ne mažiau 

kaip trys  klubo 

bendruomenę telkiantys 

ir stiprinantys renginiai. 

 

 

1. 2020 metais organizuotas 

virtualus Kalėdinių sveikinimų 

konkursas klubo ir vietos 

bendruomenei bei pritraukta 

rėmėjų lėšų prizams įsteigti 

(1000 Eur.) 

2. Suorganizuotas  dviejų dienų  

žygis Camino Lituano kelio 

atkarpa „Raudondvaris - 

Pažaislio  vienuolynas“. Žygyje 

dalyvavo klubo darbuotojai. 

3.Klubo ir vietos bendruomenei 

organizuotas aromaterapijos  

užsiėmimų ciklas (spalio 

16,20,23 d.) 

 

 
 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

 

3.1. 2020-04-20 identifikuota Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo „Šatrija“ atvira jaunimo erdvė 

„Laisvas plotas“ 

 

Klube įsteigta atviroji jaunimo erdvė, atitinkanti 

Atvirų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių 

identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros 

tvarkos aprašo reikalavimus, klube sudarytos 

atvirojo darbo su jaunimu sąlygos ir galimybės. 

 

3.2. Parengta paraiška klubo atviros jaunimo 

erdvės „Laisvas plotas“ finansavimui gauti ir 

pateikta  Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 

finansavimo 2021 metais konkursui (laukiama 

atsakymo) 

 

Gavus finansavimą 2021 metams bus užtikrinta 

klubo Atviros jaunimo erdvės „Laisvas plotas“ 

veikla bei organizuoti savanorių mokymai. 

 

3.3. Parengta tęstinio klubo projekto "Kodėl aš 

myliu Vilnių?" paraiška ir pateikta Lietuvos 

Kultūros tarybos finansuojamų projektų  

konkurso finansavimui gauti  (laukiama 

atsakymo)  

 

Gavus finansavimą bus sėkmingai įgyvendintas 

jubiliejinis 5-asis klubo projektas Kūrybinių 

vaikų ir jaunimo darbų konkursas „Kodėl aš 

myliu Vilnių?". Projektas sudarys sąlygas  

glaudesniam bendradarbiavimui su Vilniaus 

miesto ugdymo įstaigomis, į projekto veiklas su 

vaikais ir jaunimu bus įtraukti profesionalūs 

dailininkai, fotografai, rašytojai (su visų sričių 
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menininkais profesionalais pasirašyti susitarimai 

dėl dalyvavimo projekte)  

3.4. Pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys: 

1. 2020-01-13 d. pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Vilniaus vaikų ir jaunimo klubu 

„Jaunystė"; 

2. 2020-06-01 pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Vilniaus vaikų ir jaunimo klubu 

"Lakštingala" 

 

Su vaikų ir jaunimo klubais „Jaunystė“ ir 

„Lakštingala“ aptartos klubo bendradarbiavimo 

gairės, galimybė bendradarbiauti rengiant ir 

įgyvendinant projektus, dalyvavimas klubų 

renginiuose, glaudesnė klubų pedagogų 

bendradarbiavimo galimybė bei dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

Pasirašytos sutartys su Richemont institutu 

(Prancūzija) dėl  studentų praktikos atlikimo 

vaikų ir jaunimo klube „Šatrija“ pagal 

Erasmus+mobilumo programą 

2020 m. vasario 24 - kovo 13 dienomis du šio 

instituto studentai „Šatrijos“ klube atliko 

socialinio darbo praktiką. Praktikos metu 

bendravo su klubo ugdytiniais, organizavo 

žaidimų valandėles ir laisvalaikio pramogas 

klubo ugdytiniams, talkino būrelių vadovams.  

2020-02-14 pasirašyta sveikatos priežiūros 

paslaugų sutartis su VšĮ Antakalnio poliklinika 

Sutarties galiojimo metu (iki 2023 m.) iš lėšų už 

papildomąjį ugdymą bus padengiamos klubo 

darbuotojų išlaidos, susijusios su privalomais 

profilaktiniais patikrinimais ir vakcinacija nuo 

gripo  
 

 Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai √ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginio mąstymo kompetencija  

6.2. Darbuotojų motyvavimo kompetencija 

 

 

__________________                 ____________                   _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


